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تعريب �لد�عية: �مد طاهر ندمي

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٢
- �لقابلة  �سم   7�  zلد�� حدثت� 

�ل} ُ�لد حضرته على يديها- كا7 
�ألخوين   #� �كانت  ”ال��“، 
عائلة  من  �“ناكو“  ”هاكو“ 
قد  كانت  [�يُتها  �ملا  ”َبر��له“. 
بلغت من �لعمر عتيًّا. لقد ُ�لد على 
مر��  بل  �uد  سلطا7  مر��  يديها 
عزيز �uد �يضا. �قد �خذ حضرته 
منها شها�ִדا �ملتعلقة بوال�ته �يضا. 
 jًقة 0 عملها. صعبت مرqكانت حا
 :�  Oفقا jطفٍل عند �مر� jُال��
فإ�ا  لتفحصها،  ”ال��“  ��عو� 
حاqقة. فقد ُ�عيْت �بفضل �هللا ُ�لد 

�لطفل بكل سهولة. 
ُ�عيْت  ما   :Oتقو  zلد�� كانت 
”ال��“ عند �ال�j �حِدكم ألنه قد 
بعض  جر�`  حو�ا  شبها&   &Uث�

�ألمو[. 
جا`&  ملا  �يضا:   zلد�� �قالت 
�uد“  عند �ال�j ”عزيز  ”ال��“ 
كانت مصابة باحلكة فأصيب ”عزيز 
�uد“ �يضا باحلكة �بالتاÎ �نتقلت 
�حلكة �I معظم �فر�� �سرjِ عّمك، 
� �نتقل �ثرها �I بيتنا �يضا فأصيب  

� باحلكة 0 تلك �أليا#.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٣

�قوO: �سم ��لدz ”نصر& جها7 
مهرها   7�  zلد��  Oتقو� بيغم“، 
 Uلسيد م� xقد ُحّد� بنا` على �قتر�

صاحب، �كا7 ١١٠٠ [�بية.
نو��.  ناصر   Uسم جّدنا م�  :Oقو�
 Uهو من عائلة �لصو0 �خلو�جه م�
�[� �لدهلو�، �كا7 موظفا 0 قسم 
�لرّ� 0 �لبنجا�، �تقاعد منذ ٢٥ 
عاما تقريًبا. لقد عا[f مU صاحب 
�ملسيح �ملوعو� � 0 �لبد�ية �لكنه 

تا� سريًعا ��خل 0 بيعته.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٤
 7� �لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
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التقوى

�ملولو� عبد �لعزيز كا7 من �صحا� 
�الية  ��ير  حسني“  �مد  ”خليفه 
”كر#“  سكا7  من  �كا7  بتيالة، 
صديق  له  كا7  لدهيانه.  �افظة   0
� ميلك عقا[�& �يدخر لديه  غ� جدًّ
�لر�بيا&، �لكن  مئا& �آلال{ من 
 Oفقا ،rيكن له �لٌد يرثه من بعد ^
له  يطلب   7� �لعزيز  عبد  للمولو� 
�لدعا` من حضرj �ملر�� لُيْرg�َ �لًد�، 
 Oقا� �لعزيز  عبد  �ملولو�  فدعا� 
 I� فاqهب  �لسفر  نفقة  �عطيك 
قا�يا7 ��طلب من ”مر�� صاحب“ 
فجئت  �لثر�.  �ذ�  ا  خاصًّ �عاً̀ 
�ألمَر  حلضرته  �qكر&  قا�يا7   I�
�طلبت منه �لدعا` له. �لقى حضرته 
فيه  qََكر  هذ� خطاًبا   Îقو على   �ًّ�]
�لدعا`  يتم  ال   :Oقا� �لدعا`  فلسفَة 
برفع �ليدين بشكل تقليد� بل ال بد 
�7 تنشأ حالة قلبية خاصة له. عندما 
يتوفر   7� بد  فال  لآلخر  �حد  يدعو 

�حد �ألمرين �لتالني:
مع  �ثيقة  عالقة  له  تكو7   7� �ما 
لوعة  قلبه   0 تنشأ  Àيث  �لد�عي 
له،  للدعا`  مطلوبة  �حرقة  خاصة 
قد  �لشخص  هذ�  يكو7   7� ��ما 
 lرb يثÀ j�]سد� خدمة �ينية با�

له �لدعا` تلقائيا من �لقلب.
�ما �صوµ هذ� �لشخص فال نعرفه 

�^ يسِد �ية خدمة �ينية ح± يذ�� 
�قل  فاqهب  �عليه  �جله.  من  قلبنا 
خلدمة  [�بية  �لف  مبئة   nيت�  7� له 
�إلسال# �� يعد بذلك � سندعو له، 
��ننا على يقني بأ7 �هللا تعاI س�Uقه 

�لًد�.
يقوO ميا7 عبد �هللا: qهبت ���صلت 
 7�  7�� �لصمت  فلز#  �لرّ�  هذ�  له 
�رÄ ساكنا، �0 �لنهاية ما& �بتر، 
�قا[به  على  عقا[�ته  �يع  ���عت 
 jUكث قضايا  �[فع  مشاجر�&  بعد 

0 �ملحاكم.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٥
�مللتا�  �لدين  فخر  ميا7  حدث� 
 jفا� على  مضى  قد  كا7   :Oقا�
�ملسيح �ملوعو� � شهر�7 �� ثالثة 
مع  بطاله   I� سافرُ&   q� فحسب 
بعض �ألصدقا` للقا` مع �مد حسني 
 z]لبطالو�. �كا7 ��د{ من �يا�
له �7 �سأله خالO �حلديث عن عمر 
قد  كا7  ألنه  �qلك   ،� حضرته 
 fعتر�� �أليا#  تلك   0  �Uكث �نتشر 
 I� عمر حضرته. فلما �صلت Oحو
نا�يت  حسني  �مد  �ملولو�  با� 
�لعلو�  �لطابق  من   Oفنـز عليه، 
�ال  �[يد  كنت  �ملسجد.   0 �قابل� 
�qكر له �ن� �uد�، �ال �نه سأل�: 

 Î كا7  فما  �qهب؟  �نت  �ين   I�
�7 �قوO له: �I قا�يا7، �هكذ� علم 
�uد�.  �ن�  حسني  �مد  �ملولو� 
معه  �حلديث  بد�&   ،Oحا �ية  على 
�آل7  �صبحت  قد  لعلك  له:  �قلت 
�لناصر�  �ملسيح   jبوفا �لقائلني  من 
 :jعلى �ألقل؟ [ّ� �ملولو� بكل شد
كال، بل �عت� �ملسيح �لناصر� حيًّا. 
�لقضية،   rهذ  Oحلديث حو� فجر� 
معا[{  �قد#  من  لعلك  سألته:   �
نعم،  �ملولو�:   Oقا �ملر��؟   jحضر
�ميلي  هو  �كا7   Ìشبا منذ  �عرفه 
0 �لد[�سة 0 �لصغر، � بقينا نلتقي 
��ًما. قلت: لعل عمركما �يضا كا7 
متقا[ًبا. قاO �ملولو�: ال، كا7 �ملر�� 
�[بعة   �� بثالثة  م�  �ك�  صاحب 
�عو�#. �بكل بساطة سألت �ملولو� 
 Ä]لك �لوقت فلم يدq 0 rعن عمر
 ٧٤  ��  ٧٣ فوً[�:   Oقا� قصد� 
عاًما. قلت 0 قلÒ: �حلمد هللا ���يت 

حديثي معه بسرعة ��نصرفت. 
 rكر ميا7 فخر �لدين هذq لقد :Oقو�

�لر��ية حلًفا باهللا. 
�ملولو�  كتب  لقد  �يضا:   Oقو��
�مد حسني �لبطالو� تا[يخ �ال�ته 
١٧ �ر# ١٢٥٦ للهجرj 0 [سالته 
 jمر� �ل} سبق �7 ُنشرْ& 0 كتا�
 � كا7  فلو  �إلسال#.  كماال& 
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عا#  لكا7  سنني  بأ[بع  منه  �ك� 
�لعل   .jللهجر  ١٢٥٢ هو  �ال�ته 
 0 qكر&  �ن�  يتذكر�7  �لقر�` 
�ثبا&  �لكتا�  هذ�  من  �خر  مكا7 
�لتا[يخ لوال�ته � من ���ية  هذ� 
 .(١٨٥ [قم  [��ية  (�نظر��  �خر� 
�خر  شاهًد�  �جدنا  �ننا  هللا  فاحلمد 
 :Oلذلك. ��تذكر �نه � كا7 يقو
�مد حسني  �ملولو�  من  �ك�  �ن� 
 I� �ضافة  �عو�#.  �[بعة   �� بثالثة 
qلك هناÄ �مر �خر �هو �7 حضرته 
�عال7ٍ   0 عاًما   ٦٠  rعمر qكر  قد 
نشرr عن ”�ִדم“، �بنا` عليه �يضا 
يصبح عمرr عند �فاته ٧٤ �� ٧٥ 

عاًما.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٦
 7� �لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
 �Uًكث �حب   :Oيقو كا7  حضرته 
 rلئك �لذين يقضو7 حياִדم 0 هذ��

�لدنيا ببساطة متناهية.

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٧
�لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
بالفا[سية:   Oيقو كا7  حضرته   7�
 :��) ،“I��َ هÔ �� مرضئ موال”
يكو7   7� ينبغي   Iتعا �هللا  ِ[ضى 

مقّدًما على كل شي`).

�لرحيم.  �لرuن  �هللا  بسم   -٢٦٨
�لسنو[�  �هللا  عبد  ميا7  حدث� 
عندما  طويلة   jمد منذ  حد�  �نه 
ظفر  مليا7   Iأل�� �لز�جة  توفيت 
عن  يبحث  �كا7  كفو[ثلو�  �uد 
 Äله  �: هنا Oجة �خر�، قا��
 I� ֲדما zبنتا7 تقيما7 0 بيتنا، سآ
هنا لتنظر �ليهما، فتز�l من ترغب 
�لبنتني ���قفهما   � فدعا  منهما. 
 :Oخل �لغرفة �قا� �خا[l �لغرفة، 
��ما ��قفتا7 0 �خلا[l فانظر �ليهما 
من ��خل �لغرفة من خالO فرجا& 
�لستا[ �خلشÒ، فنظر �ليهما ميا7 ظفر 
qلك  �بعد   � �uد. � صرفهما 
�آل7  �خِبرنا  �uد:  ظفر  ميا7   Oسأ
�يهما ترغب فيها. ^ يكن ميا7 ظفر 
لذلك  منهما   �� �سم  يعر{  �uد 
�فضل.  �لبيضو�  �لوجه   &�q  :Oقا
فقلت:  [�يي  عن  حضرته  سأل�   �
 �]� :�  Oقا �سيد� ^ �[Ôا. 
�7 �لثانية �فضل �ل} �ا �جه ��ئر�. 
� قاO: من كا7 �جهه بيضو� يفقد 
�ما   ،rUغ� fصابته مبر� بعد  �اله 

�اO �لوجه �لد�ئر� فيظل �فوًظا.
قاO ميا7 عبد �هللا �لسنو[�: ^ يكن 
 �� �لثالثة  ¶ن  سو�نا  �حد   Äهنا
حضرته �ميا7 ظفر �uد ��نا. ��7 
�لبنتني  هاتني  �عا  قد  كا7  حضرته 

بطريق  �صرفهما  �حسن  بطريق 
شيئا  تد[يا   ^ Àيث  �يضا  مناسب 
عن �ألمر، �لكن ^ يتز�l ميا7 ظفر 
 jمد مضت  �قد  منهما،   �� �uد 

طويلة على هذ� �حلا��.
مبعرفة  يتمتعو7  �هللا  �نبيا`   7�  :Oقو�
عر{  فَمن   .Oباجلما للشعو[  عالية 
�إل�ي   Oجلما�  �� �حلقيقي   Oجلما�
يعر{  �نه  بد  فال   r]َقد له  �يقُد[ 
له  �يقد[  �يضا،  �ملجا��   Oجلما�

قدً[� يستحقه �فق مكانته.
لقد �[�& 0 �ألحا�يث [��ية عن 
 lَ َيَتَز�َّ  7ْ�َ  �َ�]َ�َ َ[ُجًال   َّ7�َ  �  Òلن�
�لنَِّبيُّ  َلُه   Oََفَقا �َألْنَصاِ[،  ِمَن   jً�َْمَر�
 ِ̀ َ�ْعُيِن ِنَسا ِفي  َفِإ7َّ  �ِلَْيَها،  �ْنُظْر   :�

�َألْنَصاِ[ َشْيًئا.
�قاO � لصحاÌ �خر ��ه جابر � 
 jمن �مر� lلذ� كا7 شابًّا �ال �نه تز��
بكًر� تالعبها  تز�جت  هال  ثّيب: 

�تالعبك؟
�قوO: �7 �لذين يأتو7 0 هذr �لدنيا 
إلجنا� مهاٍ# عظيمة فال بد �7 يتوّفر 
�م 0 حياִדم من �سبا� توجب �م 
�لر�حة ��لسكينة ��لطمأنينة من �يع 
�لر�حة  �لنو�حي، �qلك لكي تكو7 
�لعائلية ��لسكينة �عًما �م 0 3فيف 

عب` �عما�م خا[l �لبيت.


